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Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’
Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’
Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" Elazığ'da yapıldı,
'Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla Elazığ'da özel bir
otelin salonunda... Tags:

Yayın Adı : 81HABER.COM
Yayın Tarihi : 13.03.2017 12:42:00
Bağlantı
: http://www.81haber.com/elazigda-hayat-boyu-ogrenme-plani-calistayi.html

Elazığda Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı
Elazığda Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AHMET BAĞLITAŞ, HAYAT BOYU ÖĞRENME
PLANI ÇALIŞTAYININ GELECEĞE YÖNELİK OLARAK ATILACAK ADIMLARIN VE UYGULANACAK STRATEJİLERİN
BELİRLENMESİ AÇISINDAN YARARLI GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata
geçirilen ‘Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’ Elazığ’da yapıldı, ’Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ sloganıyla farkındalık oluşturmak ve
öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda “Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı” organize edildi.
Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve
Batman’dan bir çok eğitimci ile davetli katıldı. Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi
açısından yararlı gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,”Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, ’Beşikten mezara kadar
ilim öğreniniz’ diye belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir ölçüde bu
hadisin hayata yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum” dedi. İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir parçası
olduğunu aktaran Uzman Mehmet Cesur ise, “Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir sürece
sıkıştırılamadığı öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda uygulanan
öğrenme ve öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9 milyon Euro
bütçe kaynak ile Türkiye’deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır” diye kaydetti.
Çalıştayda katılımcılara eğitim semineri verildi. Tags: Etiketler:
Boyu Çalıştayı Elazığda Hayat Öğrenme Planı
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Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’
Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’ Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Hayat Boyu
Öğrenme Planı Çalıştayı’ Elazığ’da yapıldı, ’Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım
oranını artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman’dan bir çok eğitimci
ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü
belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, ’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ diye
belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata
yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran
Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı
öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve
öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe
kaynak ile Türkiye’deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda
katılımcılara eğitim semineri verildi. Tags:

Yayın Adı : AKSIYONHABER.COM
Yayın Tarihi : 13.03.2017 13:33:00
Bağlantı

: http://www.aksiyonhaber.com/oku-509302h.htm

Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’
Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’
Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" Elazığ'da yapıldı,Türkiye'de
öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" Elazığ'da yapıldı,'Hayat Boyu Öğrenen Bir
Türkiye" sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla Elazığ'da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu
Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet
Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman'dan bir çok eğitimci ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve
uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi
şerifinde, "Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz" diye belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız
çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat
boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son
bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye
çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır.
Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe kaynak ile Türkiye'deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler
kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda katılımcılara eğitim semineri verildi. Tags:

Yayın Adı : ANDROHIT.COM
Yayın Tarihi : 13.03.2017 18:20:02
Bağlantı
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Elazığ'da "Hayat Boyu Öğrenme" Projesi
Elazığ'da "Hayat Boyu Öğrenme" Projesi
Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi–2
Projesi" toplantısı yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin çok önemli
eğitim faaliyeti olduğunu söyledi.Projenin kente yapacağı katkılara değinen Bağlıtaş, "Bu projenin, hayat boyu öğrenmeyi ne kadar
geliştirdiğini, ne şekilde geliştireceğini, nelerin yapılacağını bir haftalık çalıştay süreci içerisinde tespit edeceğiz." dedi.Mili Eğitim Bakanlığı
Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur ise, hayat boyu öğrenmenin, örgün ve yaygın her türlü eğitim faaliyetini kapsadığını söyledi.Bilgi ve öğrenme
alanlarının sürekli değiştiğini işaret eden Cesur, şunları kaydetti: "Günümüzde özellikle insan kaynakları kapasitesi ve istihdam alanında
yaşanan gelişmeler bizleri söz konusu alanlarda çeşitli güncellemeler yapılmasına mecbur kılmaktadır. Birey hangi yaşta olursa olsun eğitim
seviyesi ne olursa olsun hayat boyu öğrenmenin bir parçası olabilmektedir. Burada bireylerin özelliklerinin, zamanın ve yerin hiç bir
kısıtlaması yoktur." Tags:
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Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı'
Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı'
Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı' Elazığ'da yapıldı,'Hayat Boyu
Öğrenen Bir Türkiye' sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla Elazığ'da özel bir otelin salonunda
"Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman'dan bir çok eğitimci ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak
atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, 'Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' diye belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı
altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını
düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi
eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve
yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni
bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe kaynak ile Türkiye'deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni
stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda katılımcılara eğitim semineri verildi.  ELAZIĞ Tags:
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Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı'
Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı' Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Hayat Boyu
Öğrenme Planı Çalıştayı’ Elazığ’da yapıldı,PolitikaEuroFarkındalıkİl Milli Eğitim MüdürüMilli Eğitim Bakanlığı ’Hayat Boyu Öğrenen Bir
Türkiye’ sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu
Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet
Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman’dan bir çok eğitimci ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve
uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi
şerifinde, ’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ diye belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız
çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat
boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son
bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye
çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır.
Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe kaynak ile Türkiye’deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler
kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda katılımcılara eğitim semineri verildi. Kaynak : İHA Tags: PolitikaEuroFarkındalıkİl Milli Eğitim
MüdürüMilli Eğitim Bakanlığı
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Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme' Projesi
Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme' Projesi Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
'Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi–2 Projesi' toplantısı yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürü İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, bir otelde
düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin çok önemli eğitim faaliyeti olduğunu söyledi.Projenin kente yapacağı katkılara değinen
Bağlıtaş, 'Bu projenin, hayat boyu öğrenmeyi ne kadar geliştirdiğini, ne şekilde geliştireceğini, nelerin yapılacağını bir haftalık çalıştay süreci
içerisinde tespit edeceğiz.' dedi.Mili Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur ise, hayat boyu öğrenmenin, örgün ve yaygın her türlü
eğitim faaliyetini kapsadığını söyledi.Bilgi ve öğrenme alanlarının sürekli değiştiğini işaret eden Cesur, şunları kaydetti:'Günümüzde özellikle
insan kaynakları kapasitesi ve istihdam alanında yaşanan gelişmeler bizleri söz konusu alanlarda çeşitli güncellemeler yapılmasına mecbur
kılmaktadır. Birey hangi yaşta olursa olsun eğitim seviyesi ne olursa olsun hayat boyu öğrenmenin bir parçası olabilmektedir. Burada
bireylerin özelliklerinin, zamanın ve yerin hiç bir kısıtlaması yoktur.' Kaynak : AA Tags: İl Milli Eğitim Müdürü

Yayın Adı : ELAZIGHABER.COM
Yayın
: 13.03.2017 14:40:00
Tarihi
Bağlantı

:

http://www.elazighaber.com/elazigda-hayat-boyu-ogrenme-plani-calistayi8383h.htm

Elazığda Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı
Elazığda Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Hayat Boyu Öğrenme
Planı Çalıştayı’ Elazığ’da yapıldı, ’Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını
artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman’dan bir çok eğitimci
ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü
belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, ’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ diye
belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata
yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran
Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı
öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve
öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe
kaynak ile Türkiye’deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda
katılımcılara eğitim semineri verildi. Tags:
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Elazığ'da "Hayat Boyu Öğrenme" projesi
Elazığ'da "Hayat Boyu Öğrenme" projesi Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi–2 Projesi" toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, bir otelde düzenlenen
toplantıda yaptığı konuşmada, projenin çok önemli eğitim faaliyeti olduğunu söyledi.Projenin kente yapacağı katkılara değinen Bağlıtaş, "Bu
projenin, hayat boyu öğrenmeyi ne kadar geliştirdiğini, ne şekilde geliştireceğini, nelerin yapılacağını bir haftalık çalıştay süreci içerisinde
tespit edeceğiz." dedi.Mili Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur ise, hayat boyu öğrenmenin, örgün ve yaygın her türlü eğitim
faaliyetini kapsadığını söyledi.Bilgi ve öğrenme alanlarının sürekli değiştiğini işaret eden Cesur, şunları kaydetti: "Günümüzde özellikle insan
kaynakları kapasitesi ve istihdam alanında yaşanan gelişmeler bizleri söz konusu alanlarda çeşitli güncellemeler yapılmasına mecbur
kılmaktadır. Birey hangi yaşta olursa olsun eğitim seviyesi ne olursa olsun hayat boyu öğrenmenin bir parçası olabilmektedir. Burada
bireylerin özelliklerinin, zamanın ve yerin hiç bir kısıtlaması yoktur." Tags: Elazığ
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Elazığ'da "Hayat Boyu Öğrenme" Projesi
Elazığ'da "Hayat Boyu Öğrenme" Projesi Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi–2 Projesi" toplantısı yapıldı. Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi–2 Projesi" toplantısı yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Bağlıtaş, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin çok önemli eğitim faaliyeti olduğunu söyledi.Projenin kente yapacağı
katkılara değinen Bağlıtaş, "Bu projenin, hayat boyu öğrenmeyi ne kadar geliştirdiğini, ne şekilde geliştireceğini, nelerin yapılacağını bir
haftalık çalıştay süreci içerisinde tespit edeceğiz." dedi.Mili Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur ise, hayat boyu öğrenmenin,
örgün ve yaygın her türlü eğitim faaliyetini kapsadığını söyledi.Bilgi ve öğrenme alanlarının sürekli değiştiğini işaret eden Cesur, şunları
kaydetti: "Günümüzde özellikle insan kaynakları kapasitesi ve istihdam alanında yaşanan gelişmeler bizleri söz konusu alanlarda çeşitli
güncellemeler yapılmasına mecbur kılmaktadır. Birey hangi yaşta olursa olsun eğitim seviyesi ne olursa olsun hayat boyu öğrenmenin bir
parçası olabilmektedir. Burada bireylerin özelliklerinin, zamanın ve yerin hiç bir kısıtlaması yoktur." Tags:
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Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı'
Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı' Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Hayat Boyu
Öğrenme Planı Çalıştayı’ Elazığ’da yapıldı,’Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım
oranını artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme... Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla
hayata geçirilen 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı' Elazığ'da yapıldı,'Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye' sloganıyla farkındalık
oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla Elazığ'da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı"
organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya,
Erzincan ve Batman'dan bir çok eğitimci ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin
belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, 'Beşikten
mezara kadar ilim öğreniniz' diye belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir
ölçüde bu hadisin hayata yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir
parçası olduğunu aktaran Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir
sürece sıkıştırılamadığı öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda
uygulanan öğrenme ve öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9
milyon Euro bütçe kaynak ile Türkiye'deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye
kaydetti.Çalıştayda katılımcılara eğitim semineri verildi.  ELAZIĞ Tags:
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Elazığ da "Hayat Boyu Öğrenme" projesi
Elazığ da "Hayat Boyu Öğrenme" projesi
Elazığ da "Hayat Boyu Öğrenme" projesi Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
"Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi–2 Projesi" toplantısı yapıldı. Tags:
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Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı'
Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı'
Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı' (Fotoğraflı) Yunus Özhanlı ELAZIĞ (İHA)  Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek
amacıyla hayata geçirilen 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı' Elazığ'da yapıldı, 'Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye' sloganıyla farkındalık
oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla Elazığ'da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı"
organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya,
Erzincan ve Batman'dan bir çok eğitimci ile davetli katıldı. Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin
belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, 'Beşikten
mezara kadar ilim öğreniniz' diye belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir
ölçüde bu hadisin hayata yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi. İnsanların hayat boyu öğrenmenin
bir parçası olduğunu aktaran Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir
sürece sıkıştırılamadığı öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda
uygulanan öğrenme ve öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9
milyon Euro bütçe kaynak ile Türkiye'deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye
kaydetti. Çalıştayda katılımcılara eğitim semineri verildi. (YÖHİVY)13.03.2017 14:23:32 TSINNNN Tags:
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Elazığ’da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı'
Elazığ’da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı'
ELAZIĞ (İHA)  Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’ Elazığ'da
yapıldı,'Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye' sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla Elazığ'da özel
bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim
Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman'dan bir çok eğitimci ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe
yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet
Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, 'Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' diye belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı
altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını
düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi
eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve
yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni
bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe kaynak ile Türkiye’deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni
stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda katılımcılara eğitim semineri verildi. Tags:
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Elazığ’da ’hayat boyu öğrenme planı çalıştayı’
Elazığ’da ’hayat boyu öğrenme planı çalıştayı’ Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Hayat Boyu Öğrenme
Planı Çalıştayı’ Elazığ’da yapıldı,’Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını
artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi Türkiye’de öğrenme kültürünü
geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’ Elazığ’da yapıldı,’Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ sloganıyla
farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı
Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ,
Malatya, Erzincan ve Batman’dan bir çok eğitimci ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak
stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde,
’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ diye belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar
büyük bir ölçüde bu hadisin hayata yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat boyu
öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu
sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu
kapsamda uygulanan öğrenme ve öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje
kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe kaynak ile Türkiye’deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler
kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda katılımcılara eğitim semineri verildi. Tags:
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Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’
Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’
Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" Elazığ'da yapıldı,Türkiye'de
öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" Elazığ'da yapıldı,'Hayat Boyu Öğrenen Bir
Türkiye" sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla Elazığ'da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu
Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet
Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman'dan bir çok eğitimci ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve
uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi
şerifinde, "Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz" diye belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız
çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat
boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son
bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye
çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır.
Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe kaynak ile Türkiye'deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler
kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda katılımcılara eğitim semineri verildi.Kaynak: Tags:
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Elazığda Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı
Elazığda Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Hayat Boyu Öğrenme
Planı Çalıştayı’ Elazığ’da yapıldı, ’Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını
artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman’dan bir çok eğitimci
ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü
belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, ’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ diye
belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata
yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran
Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı
öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve
öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe
kaynak ile Türkiye’deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda
katılımcılara eğitim semineri verildi. Tags:
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Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’
Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’ Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Hayat Boyu
Öğrenme Planı Çalıştayı" Elazığ'da yapıldı, Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen "Hayat Boyu Öğrenme
Planı Çalıştayı" Elazığ'da yapıldı,'Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını
artırmak amacıyla Elazığ'da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman'dan bir çok eğitimci
ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü
belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, "Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz" diye
belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata
yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran
Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı
öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve
öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe
kaynak ile Türkiye'deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda
katılımcılara eğitim semineri verildi.İHA Tags:
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Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’
Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’ Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Hayat Boyu
Öğrenme Planı Çalıştayı’ Elazığ’da yapıldı, ’Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım
oranını artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman’dan bir çok eğitimci
ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü
belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, ’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ diye
belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata
yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran
Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı
öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve
öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe
kaynak ile Türkiye’deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda
katılımcılara eğitim semineri verildi. Tags:
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Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’
Elazığ’da ’Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’ Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Hayat Boyu
Öğrenme Planı Çalıştayı’ Elazığ’da yapıldı, ’Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım
oranını artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman’dan bir çok eğitimci
ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü
belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, ’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ diye
belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata
yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran
Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı
öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve
öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe
kaynak ile Türkiye’deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda
katılımcılara eğitim semineri verildi. Tags:
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Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı'
Elazığ'da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı' Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Hayat Boyu
Öğrenme Planı Çalıştayı’ Elazığ’da yapıldı,’Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım
oranını artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme... Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla
hayata geçirilen 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı' Elazığ'da yapıldı,'Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye' sloganıyla farkındalık
oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını artırmak amacıyla Elazığ'da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı"
organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya,
Erzincan ve Batman'dan bir çok eğitimci ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin
belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, 'Beşikten
mezara kadar ilim öğreniniz' diye belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir
ölçüde bu hadisin hayata yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir
parçası olduğunu aktaran Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir
sürece sıkıştırılamadığı öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda
uygulanan öğrenme ve öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9
milyon Euro bütçe kaynak ile Türkiye'deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye
kaydetti.Çalıştayda katılımcılara eğitim semineri verildi.  ELAZIĞ Tags:

Yayın Adı : SONDAKIKA23.COM
Yayın
: 13.03.2017 14:23:00
Tarihi
http://www.sondakika23.com/Hbr-12947-Elazigda-Hayat-Boyu-OgrenmeBağlantı :
Plani-Calistayi.html

Elazığ’da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı'
Elazığ’da 'Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı' Türkiye'de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen 'Hayat Boyu Öğrenme
Planı Çalıştayı' Elazığ'da yapıldı, ’Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını
artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman’dan bir çok eğitimci
ile davetli katıldı.
Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü belirten İl Milli
Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, ’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ diye belirtilmektedir. Bugün
hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata yansıması ve uygulanmasından
başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.
İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp
üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür
boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler
edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe kaynak ile Türkiye’deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik
politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye kaydetti.
Çalıştayda katılımcılara eğitim semineri verildi.
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Elazığ'da "Hayat Boyu Öğrenme" Projesi
Elazığ'da "Hayat Boyu Öğrenme" Projesi
ELAZIĞ (AA)  Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayat Boyu Öğrenmenin
Geliştirilmesi–2 Projesi" toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada,
projenin çok önemli eğitim faaliyeti olduğunu söyledi. Projenin kente yapacağı katkılara değinen Bağlıtaş, "Bu projenin, hayat boyu
öğrenmeyi ne kadar geliştirdiğini, ne şekilde geliştireceğini, nelerin yapılacağını bir haftalık çalıştay süreci içerisinde tespit edeceğiz." dedi.
Mili Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur ise, hayat boyu öğrenmenin, örgün ve yaygın her türlü eğitim faaliyetini kapsadığını
söyledi. Bilgi ve öğrenme alanlarının sürekli değiştiğini işaret eden Cesur, şunları kaydetti: "Günümüzde özellikle insan kaynakları kapasitesi
ve istihdam alanında yaşanan gelişmeler bizleri söz konusu alanlarda çeşitli güncellemeler yapılmasına mecbur kılmaktadır. Birey hangi
yaşta olursa olsun eğitim seviyesi ne olursa olsun hayat boyu öğrenmenin bir parçası olabilmektedir. Burada bireylerin özelliklerinin,
zamanın ve yerin hiç bir kısıtlaması yoktur." Tags:
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Elazığ'da "Hayat Boyu Öğrenme" projesi
Elazığ'da "Hayat Boyu Öğrenme" projesi
Elazığ'da, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi–2
Projesi" toplantısı yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projenin çok önemli
eğitim faaliyeti olduğunu söyledi. Projenin kente yapacağı katkılara değinen Bağlıtaş, "Bu projenin, hayat boyu öğrenmeyi ne kadar
geliştirdiğini, ne şekilde geliştireceğini, nelerin yapılacağını bir haftalık çalıştay süreci içerisinde tespit edeceğiz." dedi.Mili Eğitim Bakanlığı
Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur ise, hayat boyu öğrenmenin, örgün ve yaygın her türlü eğitim faaliyetini kapsadığını söyledi.Bilgi ve öğrenme
alanlarının sürekli değiştiğini işaret eden Cesur, şunları kaydetti: "Günümüzde özellikle insan kaynakları kapasitesi ve istihdam alanında
yaşanan gelişmeler bizleri söz konusu alanlarda çeşitli güncellemeler yapılmasına mecbur kılmaktadır. Birey hangi yaşta olursa olsun eğitim
seviyesi ne olursa olsun hayat boyu öğrenmenin bir parçası olabilmektedir. Burada bireylerin özelliklerinin, zamanın ve yerin hiç bir
kısıtlaması yoktur." Tags:
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Elazığ’da ’hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’
Elazığ’da ’hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’
Elazığ’da ’hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı’Türkiye’de öğrenme kültürünü geliştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Hayat Boyu Öğrenme
Planı Çalıştayı’ Elazığ’da yapıldı,’Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye’ sloganıyla farkındalık oluşturmak ve öğrenmeye katılım oranını
artırmak amacıyla Elazığ’da özel bir otelin salonunda "Hayat Boyu Öğrenme Planı Çalıştayı" organize edildi. Çalıştaya İl Milli Eğitim
Müdürü Ahmet Bağlıtaş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Uzmanı Mehmet Cesur, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Batman’dan bir çok eğitimci
ile davetli katıldı.Çalıştayın geleceğe yönelik olarak atılacak adımların ve uygulanacak stratejilerin belirlenmesi açısından yararlı gördüğünü
belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Bağlıtaş,"Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, ’Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ diye
belirtilmektedir. Bugün hayat boyu öğrenme çatısı altında yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar büyük bir ölçüde bu hadisin hayata
yansıması ve uygulanmasından başka bir şey olmadığını düşünüyorum" dedi.İnsanların hayat boyu öğrenmenin bir parçası olduğunu aktaran
Uzman Mehmet Cesur ise, "Eğitimin okul öncesi eğitimden başlayıp üniversiteyle son bulduğu sınırları olan bir sürece sıkıştırılamadığı
öğrenme sisteminde, bireylerin yetenekleri, bilgi ve yeterlilikleri ömür boyu geliştirilmeye çalışılır. Bu kapsamda uygulanan öğrenme ve
öğretim teknikleri bireylerin yeteneklerini arttırırken yeni bilgiler edinmelerini sağlamaktadır. Proje kapsamında 6.9 milyon Euro bütçe
kaynak ile Türkiye’deki hayat boyu öğrenme sistemine yeni stratejik politika ve güncellemeler kazandırılacaktır" diye kaydetti.Çalıştayda
katılımcılara eğitim semineri verildi. Tags:

